INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Winnende lotnummers
kerstboominzameling

Afvalkalender 2019 online
De nieuwe afvalkalender staat online op www.terneuzen.nl. Deze kalender is geldig vanaf
1 februari aanstaande tot en met 31 januari 2020.

De 65 winnende lotnummers van de kerstboomverloting zijn bekend!
Heeft u iets gewonnen? Kijk snel in het overzicht of uw lotnummer erbij staat.
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn
de kerstbomen weer ingezameld. Per ingeleverde kerstboom ontving u een lot. Daarmee
maakt u kans op een VVV cadeaubon. De
hoofdprijs is een bon van € 70. Verder zijn er
vier bonnen van € 50, twintig van € 25 en veertig van € 10.

Prijzen afhalen
Heeft u gewonnen? Dan kunt u uw VVV
cadeaubon tot en met vrijdag 1 maart 2019
ophalen bij het VVV kantoor in de Noordstraat
in Terneuzen. Vergeet uw lot niet!
U kunt de uitslagen ook terugvinden op
www.terneuzen.nl.
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Tunnel tolvrij en dus gratis parkeren
De Westerscheldetunnel is op zaterdag 26 januari tolvrij. U kunt dan gratis door de
Westerscheldetunnel. Dit betekent ook dat u die dag gratis bovengronds kunt parkeren in
het centrum van Terneuzen. Het is op die dag Wintermarkt in Terneuzen. Een goede reden
dus om het centrum te bezoeken.
Gratis parkeren is mogelijk op alle betaalde,
bovengrondse parkeerplaatsen. Het geldt niet
in de parkeergarages Oostkolk, Theaterplein

en Schuttershof en op plaatsen voor vergunninghouders.

Einde ‘afval-pilot’ in Biervliet
In Biervliet onderzocht de gemeente een nieuwe manier van afvalscheiding. De pilot ‘omgekeerd inzamelen’ stopt, omdat de gemeenteraad heeft besloten over te gaan op nascheiding. Op donderdag 24 januari 2019 legen we voor het laatst uw grijze container met plastic
en drankenkartons.
Het doel van de pilot was te
onderzoeken of deze methode geschikt was om de doelstelling van 100 kilo restafval
per inwoner per jaar te halen.
Uit de resultaten blijkt dat
er minder restafval is opgehaald en meer plastic. Dat is
een mooi resultaat, maar de
vermindering van het restafval blijkt niet voldoende.
Benieuwd naar alle resultaten?
Kijk op www.terneuzen.nl/
omgekeerdinzamelenbiervliet.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf donderdag 24 januari
kunt u het restafval weer in de
grijze container doen. Plastic
en drankenkartons brengt u
naar de daarvoor bestemde
verzamelcontainers aan de
Braakmanlaan. Twee weken
later, op donderdag 7 febru-

ari 2019, legen we voor het
eerst uw grijze container met
restafval.
Nascheiding van plastic en
drankenkartons
We gaan tot de eerste helft
van 2020 het huishoudelijk
afval weer inzamelen zoals
we deden voor de pilot.
Daarna mag u in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons weer in de grijze
bak gooien. Tot de start van
de nascheiding blijven we het

restafval en plastic en drankenkartons inzamelen zoals
we nu doen. Plastic en drankenkartons mogen dus nu
nog niet bij het restafval. De
installatie, waar ons restafval
nu naar toegaat, kan geen
plastic en drankenkartons
scheiden. Graag dus plastic
en drankenkartons blijven
scheiden en naar de verzamelcontainers brengen. In de
loop van 2019 gaan we u nog
uitgebreider informeren over
het nascheiden.

U leest in de kalender wanneer we de verschillende containers legen. Ook staat er
een plattegrond in met daarop de verschillende ophaalzones. Verder vindt u het wijzigingsschema vanwege de
feestdagen erin terug.
Download de app
Wilt u nooit meer vergeten
uw container buiten te zetten? Download dan onze app

‘Afval Terneuzen’ via de Play
Store of de App Store. U ontvangt een bericht als u de
container buiten moet zetten. Ook als een ophaaldag
wijzigt, bijvoorbeeld vanwege een feestdag, krijgt u een
melding.
Heeft u geen smartphone?
U kunt ook een gepersonaliseerde afvalkalender laten
samenstellen op
www.deafvalapp.nl.

Historisch informatiepunt vanaf
28 januari open
De archiefstukken van de gemeente Terneuzen zijn vanaf 28 januari weer te raadplegen.
Vanaf die datum is het historisch informatiepunt open op de begane grond van het waterschapskantoor aan de Kennedylaan in Terneuzen. Daar is een goed depot aanwezig, waar de
Zeeuws-Vlaamse collectie van het waterschap ligt. Er is nu ook ruimte voor een aantal stukken uit de collectie van Terneuzen.
Het historisch informatiepunt (HIP) is vanaf 28
januari twee dagen per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Er
zijn een archivaris en een archiefassistent aanwezig om u bij uw onderzoek te helpen.
Vooraf reserveren
Vooraf reserveren van een werkplek is noodzakelijk. U kunt in het HIP digitaal onderzoek
doen. Daarnaast kunt u er stukken uit de
Zeeuws-Vlaamse collectie van het waterschap
raadplegen. Deze hoeft u niet vooraf te reserveren. Als u originele stukken wilt raadplegen uit het gemeentearchief van Terneuzen,
dan moet u deze vooraf reserveren. Stuur

voor het reserveren van een werkplek of een
stuk uit het gemeentearchief een e-mail aan:
reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl. Reserveren
voor een bezoek op maandag kan tot vrijdag
15.00 uur, reserveren voor de woensdag kan
tot dinsdag 15.00 uur.
Studiezaal Middelburg
U kunt stukken uit het archief van de gemeente Terneuzen ook raadplegen in de studiezaal
van het Zeeuws Archief in Middelburg. Het
Zeeuws Archief is open van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op de eerste
zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Vooraf stukken reserveren is niet noodzakelijk.

Boom zoekt schoolplein
Natuur&Zo zoekt zes schoolpleinen om op Boomfeestdag één of meerdere bomen en struiken te planten. Enige voorwaarde is dat de leerlingen helpen planten én dat de school belooft
goed voor de planten te zorgen. Het plantpakket is helemaal gratis!
Basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen
op Boomfeestdag op 13 maart 2019 gratis
bomen krijgen van de gemeenten Sluis, Hulst
en Terneuzen. De actie ‘Boom zoekt schoolplein’! is opgezet door de drie Zeeuws-Vlaamse
gemeenten en Natuur&Zo. Per gemeente krijgen dit jaar twee schoolpleinen 10 m2 groen
(bomen en struiken) aangeboden. Volgend
jaar hopen we op nog meer schoolpleinen
samen met schoolkinderen bomen te planten!
Aanmelden
Wil je het plantpakket, een gastles van
Natuur&Zo én hulp van de gemeente winnen?
Meld de school dan vóór 31 januari aan bij

Natuur&Zo,e-mail natuurenzo@terneuzen.nl.
Stuur een foto van het huidige plein mee. Kijk
voor aanvullende informatie op de website
van Natuur&Zo: www.natuurenzo.nl/nieuws.

Vergadering
Wijkvereniging Zuidpolder	Woensdag 30 januari om 19.30 uur in buurthuis De Zeemeeuw in
Terneuzen. Bewoners zijn welkom tijdens het vragenhalfuurtje
van 19.30 tot 20.00 uur.
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